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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

 

Alábbiakban kívánok számot adni a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről.  

 

2019. november 1-től 2020. május 31-ig 

 

16/2019. (III.4.) Ökt. számú határozatában foglaltak szerint Monostorapáti Község 

Önkormányzata Képviselő-testülte elfogadta a Mozgássérültek Veszprém Megyei 

Egyesületének támogatását és szerződés megkötését. A támogatási szerződést megkötöttem és 

a szervezet az összeg felhasználásról elszámolt. 

 

17/2019. (III.4.) Ökt. számú határozatában foglaltak szerint Monostorapáti Község 

Önkormányzata Képviselő-testülte elfogadta az Egervölgye Sportegyesület támogatását. A 

támogatási szerződést megkötöttem és a szervezet az összeg felhasználásról elszámolt. 

 

 

41/2019. (VII.4.) Ökt. számú határozatában foglaltak szerint Monostorapáti Község 

Önkormányzata Képviselő-testülte a Bokréta Nagycsaládos Egyesületet 60.000.- Ft 

támogatását elfogadta. A támogatási szerződést megkötöttem és a szervezet az összeg 

felhasználásról elszámolt. 

 

74/2019. (XI.27.) Ökt. számú határozatában foglaltak szerint Monostorapáti Község 

Önkormányzata Képviselő-testülte a Malmok Völgye pályázat keretében 1 fő turisztikai 

szakember alkalmazásával egyetért, bér rá eső részét vállalja. A jegyző a 2020. évi 

költségvetésben történő betervezéséről és az bérkifizetéséről intézkedett. 

 

75/2019. (XI.27.) Ökt. számú határozatában foglaltak szerint Monostorapáti Község 

Önkormányzata Képviselő-testülte a Tapolca Környéki Önkormányzati Tárulás 

Megállapodásának módosítását, polgármester képviseletét elfogadta. A Társulási 

Megállapodást aláírtam, az önkormányzatot képviseletében eljártam. 

 

78/2019. (XII.11.) Ökt. számú határozatában foglaltak szerint Monostorapáti Község 

Önkormányzata Kép-viselő-testülte az „Extázis” Ifjúsági Szervezet egyszeri támogatását 

elfogadta. A támogatási szerződést megkötöttem és a szervezet az összeg felhasználásról 

elszámolt. 

 

79/2019. (XII.11.) Ökt. számú határozatában foglaltak szerint Monostorapáti Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Bethlen Gábor Alapkezelő „Testvér-települési 

program” pályázatban Szucság településsel kapcsolatot. A pályázathoz a szükséges 

intézkedéseket megtettem. 

 

1/2020. (I.29.)  Ökt. számú határozatában a Monostorapáti Község Önkormányzata 

Képviselő-testülte a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését, 

önkormányzat hozzájárulását elfogadta. A jegyző az önkormányzat 2020. évi költségvetésben 

annak betervezéséről intézkedett. 

 



2/2020. (I.29.)  Ökt. számú határozatában Monostorapáti Község Önkormányzata 

Képviselő-testülte a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának 

módosítását, egységes szerkezetét elfogadta. A jegyző a Magyar Államkincstár Veszprém 

Megyei Igazgatóságához a változások bejelentette a törzskönyvi nyilvántartáson történő 

átvezetés céljából. 

 

3/2020. (I.29.)  Ökt. számú határozatában Monostorapáti Község Önkormányzata 

Képviselő-testülte a Tapolca Környéki Önkormányzati társulás gépjárművének használatba 

adását támogatja. A határozatban foglaltakról a jegyző tájékoztatta a társulás elnökét. 

 

7/2020. (II.12.) Ökt. számú határozatában foglaltak szerint Monostorapáti Község 

Önkormányzata Képviselő-testülte a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 

Együttműködési Megállapodást jóváhagyta. Az Együttműködési Megállapodást aláírtam. 

 

8/2020. (II.12.) Ökt. számú határozatában foglaltak szerint Monostorapáti Község 

Önkormányzata Képviselő-testülte az iskolai körzethatárt megismerte, egyetért. A jegyző 

megküldte a határozatot a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprém Járási Hivatal 

Hatósági Osztálya részére. 

 

9/2020. (II.12.) Ökt. számú határozatában foglaltak szerint Monostorapáti Község 

Önkormányzata Képviselő-testülte a Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti Szolgálat 

gyermekek nyári táborozásához hozzájárul. A jegyző a határozatot megküldte a kérelmező 

részére. 

 

15/2020. (II.12.) Ökt. számú határozatában foglaltak szerint Monostorapáti Község 

Önkormányzata Képviselő-testülte hozzájárul a Monostorapáti Könyvtárban leselejtezett 

könyvek 100 Ft/ db áron történő értékesítéséhez. A jegyző a képviselő-testület döntéséről 

tájékoztatta a könyvtár vezetőjét. 

 

16/2020. (III.5.) Ökt. számú határozatában foglaltak szerint Monostorapáti Község 

Önkormányzata Képviselő-testülte Monostorapáti 836. hrsz. alatt lévő platánfa műszeres 

vizsgálatát (Fakopp) elvégezteti, árajánlatot kér. A fa vizsgálatához árajánlatot kértem, az 

átvizsgálás megtörént. 

 

Magyarország Kormánya által a 40/2020.(III.11.) Kormányrendelettel elrendelt 

veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 

biztosított jogkörömben eljárva az alábbi polgármesteri határozatokat hoztam: 

 

16/2020. (III.31.) számú Polgármesteri Határozatban a 2020. évi közbeszerzési eljárások 

éves tervét melléklet szerint jóváhagytam.  

 

17/2020. (III.31.) számú Polgármesteri Határozatban a Bokréta Nagycsaládos Egyesület 

100.000.- Ft összegű támogatását részesítettem a támogatási szerződést megkötöttem. A jegyző 

a támogatás kifizetéséről intézkedett. 

 

18/2020. (IV.15.) számú Polgármesteri Határozatban hivatal felújítása ügyében döntöttem 

és Békési Csaba László közbeszerzési szakértő ajánlatkérés nyertese. A jegyző az érintettet 

tájékoztatta a döntésről.  

 



19/2020. (IV.27.) számú Polgármesteri Határozatban az önkormányzat 2020-2025 évi 

Gazdasági Programját elfogadtam. 

 

20/2020. (IV.27.) számú Polgármesteri Határozatban az önkormányzatot A Völgy 

Turisztikai Egyesületben mint polgármester képviselőként elfogadtam. 

 

21/2020. (IV.29.) számú Polgármesteri Határozatban BMÖFT/5-7/2019. támogatás 

közbeszerzési eljárás közbeszerzési bíráló bizottság tagjait jelöltem ki. 

 

22/2020. (V.4.) számú Polgármesteri Határozatban ifj. Czverencz Zoltán és Czverencz-

Jordán Katalin bérleti szerződését 2022.06.01-ig meghosszabbítottam. 

 

23/2020. (V.5.) számú Polgármesteri Határozatban 2020. évi közbeszerzési eljárások 

módosított éves tervét határozat melléklete alapján jóváhagytam. 

  

24/2020. (V.6.) számú Polgármesteri Határozatban a személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról szóló önkorm. rendelet módosítását jóváhagytam. 

  

25/2020. (V.20.) számú Polgármesteri Határozatban a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak 2019. évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadtam. A jegyző a beszámolót 

megküldte a Veszprém Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi főosztályának. 

 

26/2020. (V.26.) számú Polgármesteri Határozatban a Monostorapáti Község 

Önkormányzata számlájáról történő átutalást az önkormányzatok víziközmű számlájára a 

fennmaradó összegek nagyságában jóváhagytam. 

 

27/2020. (V.26.) számú Polgármesteri Határozatban Monostorapáti község Polgármestere 

a Polgármesteri Határozatában a Művelődési Ház és Könyvtár működésének fel-függesztését 

2020. 06.02-től visszavontam, a szükséges intézkedéseket megtettem. 

 

28/2020. (V.26.) számú Polgármesteri Határozatban a játszótér használatának tilalmát, a 

3/2020. (III.16.) sz. határozatot visszavontam. 

 

Átruházott hatáskörben hozott döntések…..  

 

(települési ápolási díj, gyógyszertámogatás, lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott 

támogatás, rendkívüli települési támogatás – temetési támogatás, rendkívüli 

gyógyszertámogatás, gyermekek tanulmányainak támogatása, újszülöttek hozzátartóinak 

egyszeri támogatása -) 

 

2019. november 13.-tól 2020. május 31-ig 
 

- 1 fő lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott támogatás 3.500 –Ft/hó 2019.12.01-

2020.11.30. 

 

- 70 fő rendkívüli települési támogatásban részesült összesen 864.300-Ft 

- 11 fő rendkívüli települési –természetbeni (egyszeri meleg étkezés formájában)- 

támogatásban részesült összesen: 84.295,-Ft 

 

- 1 fő rendkívüli gyógyszertámogatásban részesült 5 alkalommal, összesen 65.000,-Ft 



 

- 6 fő temetési támogatásban 50.000-Ft/fő, összesen: 300.000,-Ft  

 

- 3 fő részesült újszülöttek hozzátartozói támogatásában 50.000-Ft/fő, összesen: 150.000,-Ft 

 

 

Kérem, tájékoztatómat elfogadni szíveskedjenek. 

 

 

Monostorapáti, 2020. június 9. 

 

 Takács Péter  

 polgármester  


